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EOK ratsutamistreenerite kutse- ja hindamiskomisjoni
tegutsemiskord
Ratsutamistreenerite kutse- ja hindamiskomisjoni tegutsemiskorra koostamise aluseks on
KUTSE ANDMISE KORD treenerikutsetele, kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu otsusega nr 17,
19.11.2019 ja KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID, kinnitatud EOK treenerite
kutsekomisjoni poolt 29.03.2019

A. Kutsekomisjoni tegutsemiskord
1. Üldosa
1.1 Ratsutamistreenerite kutsekomisjon on Eesti Ratsaspordi Liidu ettepanekul EOK

juurde moodustatud ratsutamistreeneritele kutsete andmist korraldav ja koordineeriv
organ. Komisjoni moodustamise ja koosseisu kinnitab EOK;
1.2 Kutsekomisjon
lähtub
kutse
andmisel
kutsestandarditega
kinnitatud
kutsenimetustest, tasemetest, spetsialiseerumisest ja kompetentsusnõuetest, kutse
andmise korrast ja teistest EOK poolt kehtestatud juhenditest.
2. Kutsekomisjoni moodustamine
2.1 Kutsekomisjoni moodustavad ratsaspordiklubi ja/või spordikooli esindaja (tööandjad ja

spetsialistid), spordialal tunnustatud treener (töötajad ja spetsialistid), valdkonna
oskusteabega seonduva kõrgkooli esindaja (koolitajad), Spordikoolituse ja – Teabe SA
esindaja esindajad;
2.2 Kutsekomisjoni liikmed määratakse neljaks aastaks;
2.3 Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe;
2.4 Kutsekomisjon peab määrama esindaja, kes vastutab treenerite kutse taotlemise

dokumentide vastuvõtmise ja Eesti Spordiregistrisse kutse andmise andmete
sisestamise ja nende õigsuse eest.
3. Kutsekomisjoni ülesanded
3.1. Korraldab treenerite kutse andmiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist

ning nende regulaarset kaasajastamist;
3.2. Nimetab hindamiskomisjoni ning töötab välja nende tegutsemise korra;
3.3. Koordineerib ja korraldab hindamiskomisjonide tööd ning teostab nende üle

järelevalvet;
3.4. Teostab kutse andmise protsessi läbiviimist vastavalt kutse andmise korras sätestatule;
3.5. Kuulutab kutse andmise välja ning korraldab kutseeksameid vähemalt üks kord aastas;
3.6. Kindlustab kutse andmise väljakuulutamise avalikustamise Eesti Spordiregistris

ja Eesti Ratsaspordi Liidu infokanalites;
3.7. Järgib EOK poolt kehtestatud kutse andmise tasu määrasid;
3.8. Teostab kutse taotlejate avalduste ja dokumentide läbivaatamist ning otsustab
taotletud taseme hindamisele lubamise või mittelubamise;
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3.9. Kinnitab spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid;
3.10. Teavitab taotlejaid ja taastaotlejaid otsusest ning teeb teatavaks hindamise aja ja

koha;
3.11. Otsustab hindamistulemuste põhjal taotlejatele kutse andmise või andmata jätmise
ning teeb teatavaks selle kirjalikult kutse taotlejatele;
3.12. Sisestab kutsekomisjoni otsuse Eesti Spordiregistrisse;
3.13. Lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud vaideid.
4. Kutsekomisjoni töökord
4.1. Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku kutsekomisjoni esimees,

tema äraolekul aseesimees, teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele
vähemalt 10 kalendripäeva enne koosoleku toimumist;
4.2. Kutsekomisjoni koosolekuid protokollib kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul
aseesimehe poolt määratud protokollija. Protokollile kirjutavad alla kutsekomisjoni
esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija;
4.3. Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool
kutsekomisjoni liikmetest, sealhulgas kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul
aseesimees;
4.4. Kutsekomisjoni otsus võetakse vastu koosolekul viibivate liikmete lihthäälte
enamusega; Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema
äraolekul aseesimehe hääl;
4.5. Juhul, kui liige ei saa koosolekule tulla, võib ta saata koosolekule oma esindaja, kellel
on koosolekul sõnaõigus, aga mitte hääleõigus. Samas võib liige esitada
päevakorraliste küsimuste osas eelnevalt oma kirjaliku arvamuse;
4.6. Kutsekomisjoni otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui
kutsekomisjoni liikmed hääletavad kutsekomisjoni esimehe poolt formuleeritud
valikute osas kirjalikult määratud tähtajaks.
5 Kutsekomisjoni spetsiifiline töökord
5.1. kutsekomisjonil on õigus käesoleva korra alusel ja selles korras sätestatut tagades välja
töötada ja rakendada spordiala spetsiifikat arvesse võtvat kutsekomisjoni töökorda.

B. Hindamiskomisjoni tegutsemiskord
1. Üldosa
1.1 Kutseseadus näeb ette võimaluse moodustada hindamiskomisjon kutse taotleja

kompetentsuse hindamiseks;
1.2 Kutsekomisjon kutsub hindamiskomisjoni ratsaspordi pädevad spetsialistid ja
kogemustega treenerid.
1.3 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
1.4 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud. Üle ühe kolmandiku neist ei tohi
olla seotud kutse taotleja selleks hindamiseks ettevalmistamise või koolitamisega ja üle
ühe kolmandiku neist ei tohi olla rakenduses taotlejaga sama tööandja poolt. Need
nõuded ei kehti automaatse testisüsteemi rakendamise korral.
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1.5 Hindamiskomisjoni liikmed koostavad hindamistulemuste kohta protokolli, mis

esitatakse kutsekomisjonile.
2. Hindamiskomisjoni töökord
2.1 Kutse taotlejad lubatakse hindamisele kutsekomisjoni otsusega, millega määratakse
hinnatav kutsetase ja kinnitatakse kutse andmise korras sätestatud eeltingimuste
täitmist.
2.2 Kutse taotleja kompetentsuse hindamise vormid on:
• abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5 teadmiste hindamise
kirjalik test ja praktiliste oskuste eksam.
Teadmiste hindamise testis on 40 valikvastustega küsimust. Valikvastuseid iga küsimuse
kohta on neli, õigeid vastuseid üks.
40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest.
Spordi üldainete küsimised töötab välja EOK kutsekomisjon, spordi erialased küsimused
spordiala kutsekomisjon.
Test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti.
Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab spordiala kutsekomisjon, lähtudes vastavas
kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest ja õppekava moodulitest.
• vanemtreener, tase 6 - spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või
kirjalik eksam, milleks küsimused töötab välja spordiala kutsekomisjon lähtudes
vastavas kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest.
Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab kutsekomisjon, lähtudes vastavas kutsestandardis
sätestatud kompetentsusnõuetest.

3.

• meistertreener, tase 7 - Kutse andmise otsustab EOK treenerite kutsekomisjon või
EOK treenerite kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon.
Hindamiskomisjoni spetsiifiline töökord
3.1. kutsekomisjonil on õigus käesoleva korra alusel ja selles korras sätestatut tagades
välja töötada ja rakendada spordiala spetsiifikat arvesse võtvat hindamiskomisjoni
töökorda.
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